
ÚS KR č. 12, zo dňa 26.09.2018 

 
- KR berie na vedomie tieto ospravedlnenia: 

  Moravčík  od 25.09.2018 do prihlásenia 

  Novák   od 27.09. do 14.10.2018 

  Bernáth  06.10., 14.10.2018 

  

 

- KR oznamuje: 

 Správcovia súťaží v ISSF  sú: 

  VI. liga, VII. liga, sk. A : Jakub Hybský, t. č. 0914 113 572  

  VII. liga, sk. B, C:   Jaroslav Kotrec, t. č. 0911 110 028 

  Dorasty a žiaci:  Ladislav Kováč, t. č. 0911 381 079 

 KR na základe vyjadrení delegovaných osôb v MZ VI. Liga - DOSPELÍ, 7. 

kolo, Žitavany - Výčapy-Opatovce odstupuje na doriešenie DK HÚ p. Chrena 

P., VM- D p. Pindeša P. Zároveň voči delegovaným osobám prijala opatrenia v 

súlade so Zásadami pre činnosť.  

 

- KR predvoláva:  

 na svoje budúce zasadnutie, dňa 03.10.2018 o 16.10 h. R Zaťka.  

Účasť predvolaného povinná!  

 

- KR upozorňuje: 

  všetkých R, DZ že ako náhle je podaná námietka k zápasu, delegované osoby 

(R, AR1, AR2, DZ) sú povinné sa vyjadriť ku námietke prostredníctvom 

ISSF systému. 

 KR dôrazne upozorňuje všetkých R na včasné ospravedlnenie,  a to najneskôr 

14 dní pred majstrovským stretnutím.  

    Rozhodca je ospravedlnenie povinný oznámiť výlučne na mailovú adresu:  

   alenazacikova@gmail.com , markus.sinka@gmail.com ,    

  majkobozko@gmail.com  . 

 V prípade, že daná lehota nebude dodržaná, R bude disciplinárne potrestaný.  

 V prípade, že R nie je ospravedlnený a nie je delegovaný na MZ musí byť 

k dispozícii KR, nakoľko sa môže stať, že príde k dodatočnej delegácii. 

 

 

- KR berie na vedomie: 

 Žiadosť od FO T. Mlyňany - žiadosti vyhovie.  

 Pochvalu od FO Žitavany a Klasov na R Halandovú, v MZ VI. Liga - 

DOSPELÍ, 8. kolo Klasov - Žitavany 

mailto:alenazacikova@gmail.com


 Sťažnosť FO Chrenová v MZ TJ Slovan Nitra - Chrenová - TJ Veľký Cetín 

na základe správy DZ sa prikláňa k rozhodnutiu R. 

 

- Najbližšie zasadnutie KR sa uskutoční dňa 03.10.2018.  

  

 

                                          PaedDr. Alena Jančoková Žáčiková 

                                                  predsedkyňa KR ObFZ Nitra 


